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Schermvereniging van Apeldoorn – Doetinchem en Zutphen

Met deze nieuwsbrief van schermvereniging Surtout Apeldoorn, Doetinchem en
Zutphen informeren wij jullie met enige regelmaat over alle actuele onderwerpen
op het gebied van wedstrijden, trainingen en andere verenigings berichten.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld vijf keer per jaar.
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Beste Leden van Surtout,
Er is volop beweging bij Surtout! We mogen ons
verheugen in een aantal nieuwe leden. Er komt
op termijn een hele nieuwe website en die wordt
gemaakt door Everhard, Tim en Mathijs.
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Voor het tweede jaar op rij gaat Surtout het NK voor
equipes organiseren en daarmee kunnen we Surtout
weer goed op de kaart zetten.
In het kader van de verzekering tegen ongevallen
tijdens de training is het na de vakantie verplicht dat
elke schermer een schermbroek draagt. Dat is een
voorwaarde van de verzekering. Via Georges is het
mogelijk om tweedehands schermkleding te kopen.
In januari is de jaarlijkse ledenraadpleging geweest
en daar zijn drie onderwerpen aan de orde geweest;
vormgeving en inhoud voor de nieuwe website, inhoud
voor de Nieuwsflits en de manier waarop we als
vereniging ons 65 jarig jubileum gaan vieren.
Er is veel nuttige informatie opgehaald en een aantal
mensen gaat er mee aan de slag. De opkomst was
tamelijk laag en dat is jammer, want elke vereniging
voert uit wat de leden willen. Die moeten zich dan wel
uitspreken natuurlijk.
In maart is de algemene ledenvergadering en als bestuur
verwachten we dat er een grote opkomst is, het gaat
tenslotte over jouw vereniging. Er gaat een aantal dingen
veranderen, dus zorg dat je er bent!

Zoals jullie hebben gezien hebben de trainers een nieuw
shirt gekregen. Alle trainers zijn nu duidelijk herkenbaar
en dat geeft meer uitstraling voor de club. We zijn
benieuwd wat jullie van die shirts vinden en aarzel niet
daar iets over op de app te zetten.
Veel schermplezier en tot op de ALV op 23 maart in
Doetinchem!
Groeten
Rob van Viegen
Voorzitter Surtout

Alle informatie is voor de Corona perikelen bij de
redactie binnen gekomen. Mogelijk zijn er in de
teksten afspraken gemaakt voor activiteiten die
helaas zijn stil gelegd (red.)

SURTOUT OP DE TOERNOOIEN
Beste schermers,
Het is heel mooi om jullie elke week in actie te
zien op de trainingen. Vol passie en inzet proberen
jullie de oefeningen van de trainers uit te voeren
en wat ik zie is dat jullie ook elke keer weer een
stapje beter worden.
Surtout timmert ook nationaal en internationaal aan
de weg. Onze leden schermen over heel Europa
in verschillende wedstrijden. Om jullie een idee te
geven hoe dat eraan toegaat heb ik een aantal korte
ervaringen opgeschreven op de diverse toernooien, van
een JPT, naar een leuke sabel wedstrijd in Nederland
naar een internationale wedstrijd, een Europese Cadet
circuit (ECC) wedstrijd ter voorbereiding op het EK en
een junior wedstrijd waardoor Quinton en Dirk-Jan zijn
geselecteerd voor het EK in Kroatië.
Mooi is om te zien dat voor elke schermer, beginnend
tot gevorderd, fun of wedstrijdschermer altijd wel een
leuke wedstrijd is en dat je door de jaren heen rustig
groeit
Rob Hendriks
Wedstrijdcommisaris

JPT Wedstrijd Apeldoorn & Wageningen
Ekatherina en Adriana gingen vol energie over de loper.
Het ging erg goed en de onderlinge was ook goed. Ze
zijn erg aan elkaar gewaagd. Grote tegenstander was
een meisje van een andere club. Niet zozeer dat ze
goed was maar ze sloeg enorm hard. Ze werden er een
beetje bang voor. Maar in de tweede poule herpakten ze
zich. Verdedigde goed en wonnen beide. Goed gedaan
dames. Diese en Charlotte deden het ook goed. Ze
wonnen beide een wedstrijd en dat als je weet dat ze
net beginnen met schermen, goed gedaan
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Senior Cup in Dormagen
We begonnen erg vroeg, Thijmen en ik samen
warmlopen in de ene zaal, later kwam Dirk-Jan met ons
inschermen. Nadat we hadden met ze drieën hadden
warmgedraaid begonnen de poules. In de poule zaten
verschillende schermers over de hele wereld, ik verloor
er 5 en won er een, dit was niet genoeg om uiteindelijk
bij de directe eliminatie te komen. Het was een zwaar
toernooi en de tegenstanders kom je elke keer weer
tegen in dit junioren circuit. Die dag ging het niet lekker,
wel ben ik mentaal sterker geworden. Op de vorige
toernooien verloor ik de eerste drie en dan kon ik
wel zwaaien naar de anderen partijen in de poule. Nu
weet ik ook na meerdere verliespartijen dit om te
draaien naar een winstpartij, maar nog niet genoeg om
uiteindelijk te kwalificeren voor de directe eliminatie.
Nu ik dit te pakken heb neem ik dit mee in andere
wereldbekerwedstrijden.
Thijmen Schreuder en Jasper Hendriks
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ECC in Mödling (Oostenrijk)
Vol Goede moet gingen Jasper en Thijmen naar
Oostenrijk. Ze hadden zich weer goed voorbereid en
hard getraind. Het internationale geweld heeft een hoog
niveau waar wij als klein schermland vol aan de bak
moeten. De mannen gingen in de poules hard van start
met gelijk een overwinning.

Sista US Senioren Amsterdam
Op zondag 26jan werd dit toernooi in Amsterdam
georganiseerd. Van Surtout deden, Enli, Quinton, Dirk-Jan,
Jasper en Thijmen mee. In de poules werd het al gelijk
spannend. Jasper verloor op het nippertje 3 wedstrijden
met 5-4 en hij won er 2.
Thijmen ging ook goed, verloor er drie en won er
twee. Beide cadetten hielden goed stand tegen het
Senioren geweld. In de eerste eliminaties wonnen ze de
partijen maar strandde in de tweede eliminatie. Quinton
deed het goed in de Poules en in de eerste eliminatie
maakte hij het heel spannend. Eerst stond hij achter
met 8-3, wat was er aan de hand. Maar al snel herpakte
hij zich schreeuwde zichzelf moed in en versloeg zijn
tegenstander in een bloedstollende partij met 15-14.
Daarna door naar de volgende eliminatie. Helaas verloor
hij deze, maar toch een goede prestatie. Dirk-Jan was
superieur, stond er als een keizer die zijn tegenstanders
overzag. Dirk-Jan Won zijn partijen en in de finale stond
hij tegenover Bote. Wat een partij was dat. Met prachtige
acties en snelle parades won Dirk-Jan en werd Kampioen.
Enli ging voortvarend te werk. Ook zij joeg haar
tegenstanders over de loper. Ze kwam glansrijk door de
poule fase heen en won de ene naar de andere eliminatie.
In de finale werd het toch weer spannend. Ze moest het
helaas afleggen tegen …. En werd tweede. Surtout heeft
het goed gedaan met twee podiumplekken en verder
goede klasseringen van de overige leden.

De volgende wedstrijden waren wel spannend maar
je kon duidelijk zien dat de tegenstanders over het
algemeen groter en sneller waren. Met schermers uit 8
verschillende landen, van Amerika, tot Egypte en Spanje
tot Finland heeft dit toernooi ook een hele gave sfeer.
Helaas kwamen onze mannen niet door de Poule heen
waardoor ze niet door gingen naar de Eliminaties. Dus na
38 minuten schermen konden we weer terug naar huis.
Wel leuk om uit te rekenen hoeveel Km je moet rijden
per gescoorde treffer.

SURTOUT OP DE TOERNOOIEN
Krokodil Cup kenten (Duitsland)
Onze mannen gingen vol goede moed naar Kenten. Mooi
Sabeltoernooi U15. In de Poules ging het erg goed en
met veel gewonnen partijen gingen ze naar de eliminaties.
Lars moest als eerste aan de bak, hij ging te keer en sloeg
zijn tegenstander met 15-5 van de baan.
Ook Enno en Jasper lieten zich gelden en wonnen heel
overtuigend van hun tegenstanders. Volgende eliminatie
stond alweer op de planning. Lars trad weer als eerste
aan.
Helaas verloor hij met 15-5 van wat uiteindelijk de
kampioen werd. Jasper en Enno gingen nog even door
en maakte een slagveld van de wedstrijden en wonnen
weer overtuigend. Beide weer door naar de volgende
eliminaties. Hier kwamen ze hun meerdere tegen. Jasper
moest tegen de uiteindelijke kampioen en verloor met
15-8 en Enno verloor ook met 15-8. Jammer maar het
was een mooi toernooi met Lars op de 16de plaats, Enno
8ste en Jasper op de 7nde plaats.
We hebben de naam van Surtout weer laten gelden.
JPT Apeldoorn
Ook op ons eigen JPT veel schermers van Surtout zie
foto hier onder.(red)

4

INGEZONDEN
Naam
Rob Hendriks
Onderwerp Wedstrijd commissaris
Categorie

Bestuurslid

Mag ik me even voorstellen! Ik ben Rob Hendriks,
54 jaar en vader van twee schermers bij Surtout
nl; Jasper en Ekatherina. Ik ben vanaf 1 juli de
wedstrijdcommissaris bij Surtout. Nu vraag je je af
wat een wedstrijdcommissaris zoal doet, daar ben
ik de afgelopen maanden ook achter gekomen.
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In het kort moet ik ervoor zorgen dat jullie
aanmeldingen voor wedstrijden tijdig en op een juiste
manier worden verwerkt. Dit houdt in dat ik jullie
aanmeldingen eerst zelf verwerk en dan doorstuur
naar de KNAS. Omdat dit tijd kost en er ook strikte
richtlijnen en aanmeldtijden zijn heb ik daar tijd voor
nodig. Vandaar dat we binnen Surtout de uiterste
inschrijftermijnen iets scherper hebben gezet dan je in
Nahouw kan lezen.
Ik wil graag meer doen dan alleen een doorgeefluik zijn.
Daarom wil ik jullie ook proactief gaan informeren over
aankomende wedstrijden en evenementen. Het juiste
format moet ik daar nog in vinden maar ik hoop dat dit
jaar af te kunnen ronden. Wellicht krijg je dan eerder
een kort wedstrijd flits via WhatsApp of mail.
Daarnaast wil ik kijken hoe we meer schermers aan
het wedstrijdschermen krijgen omdat dit een erg leuke
dimensie geeft aan het sporten. Wedstrijden geeft je een
extra mogelijkheid om het geleerde in praktijk te

brengen tegen andere tegenstanders, daarnaast maak
je meer vrienden in deze kleine schermwereld en dat is
altijd goed.
Binnen Surtout willen we ook de onderlinge banden
tussen de drie regio’s versterken. Dit doen we door
verschillende evenementen te organiseren, zoals bv:
clubkampioenschappen, BBQ, Brassard toernooien en
Equipe toernooien. Doel daarvan is dat we nog meer
plezier met elkaar hebben. Ik zou zeggen: doe mee, het
wordt immers pas leuk als er veel leden aan meedoen.
Als jullie nog vragen of ideeën hebben die we als
Surtout vooruit kunnen helpen of mijn invulling als
wedstrijdcommissaris vorm kunnen geven hoor ik dat
graag.
Voor nu heel veel schermplezier en ons motto: Een
voor allen, allen voor Surtout houdt meer in dan alleen
maar een spreuk!!!

Rob Hendriks

SCHERMMATERIAAL TE KOOP
NEEM CONTACT OP MET
GEORGES DEROP HIJ HEEFT NOG
EEN HELEBOEL MATERIAAL VOOR
AANTREKKELIJKE PRIJZEN

SCHERMLERAAR afdeling Apeldoorn
Ik ben Kilian Faas, jullie trainer in Apeldoorn. Ik
begon 16 jaar geleden met schermen bij Surtout.
Na een tijdje ben ik met de JPT’s mee gaan doen en
vervolgens nationale- en internationale wedstrijden.
Vanwege mijn studie ben ik gestopt met toernooien.
Later ben ik ook gestopt met trainen en geef nu
alleen nog les.
Sommige mensen kennen mij alleen als de leraar van
het tweede uur maar ik hoop jullie hier wat te kunnen
vertellen over wat we nou eigenlijk echt doen in het
tweede uur.
We starten met een goede warming-up, bijvoorbeeld:
conditietraining loopvormen, basketbal, tjoekbal en nog
andere manieren om onze spieren goed warm te krijgen.
Daarna gaan we even goed bezig met voetenwerk en
proberen wij docenten de foutjes uit het voetenwerk
te halen zodat we daar later profijt van hebben. Als we
daarmee klaar zijn gaan we even water drinken en ons in
het vest hijsen.
Ik overleg met hoofdtrainer Georges Dérop wat het
thema is van de training, leg het jullie uit en dan gaan we
aan de slag. We beginnen dan met de eenvoudige kant van
de oefening en als dat goed gaat breiden we het steeds
verder uit. Wanneer we alle aspecten van deze oefening
beheersen, gaan we nog even een mooi half uurtje
wedstrijden spelen zodat we kunnen toepassen wat we
hebben geleerd.
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Trainingspakken
bestellen via de webshop
(rechts bovenin onze website)
Gebruikersnaam: clubsurtout
Wachtwoord: wwclubsurtout

SCHERMER afdeling Zutphen
De tijd herhaalt zich,
maar toch niet helemaal
Het was 1967 toen Fred Blok op 18 jarige leeftijd
ging schermen in Amsterdam. Hij schermde bij ene
Kardolus. Volgens Fred toen al een oude man die
continu Gauloises rookte, uit het groene pakje. Ik
ben nog even op onderzoek gegaan, maar het gaat
gegeven de jaartallen niet om Kasper Kardolus, maar
misschien om een oom van hem.
Kardolus liet Fred weten dat hij talent had, maar dat
hij vanwege zijn te korte achillespees waarschijnlijk
niet de top zou halen. Hij kon geen goede uitval
maken. Jammer! Wat Kardolus niet wist, Fred
had geen korte achillespees, maar een aangetaste
enkel door de bloedingen die hij had gehad ivm zijn
hemofilie.
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Voorjaar 2016 in Amsterdam. We zijn op weg naar de
Apollohal waar de jongens een proefles schermen krijgen
met een floret. Nog best pittig als je 6 en 7 jaar bent! Maar
Olivier vind het leuk en kan al goed zijn aandacht bij de les
houden. Lennard heeft minder geduld en klimt na verloop
van tijd in de touwen. En wat een enorme groep met
kinderen! Wel 30 kinderen in een klas! Na onze verhuizing
naar Zutphen in de zomer van 2017, staat het schermen
even stil.

Een vaste club leden zet zich ontzettend in om het
schermen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor
jongeren. De klas is in eerste instantie best klein, hij is de
vierde die zich aanmeld. Dus je krijgt echt ALLE aandacht!
Aanpoten dus! Olivier sluit vaak de training af met het
zweet op zijn voorhoofd, door het harde werken en zijn
warme masker. Georges laat er geen gras over groeien, aan
de bak. Inmiddels is de groep gestaag aan het groeien. Dus
steeds meer nieuwe partners om mee te oefenen. Olivier
is al naar een JPT wedstrijd geweest en heeft het plan dit
jaar zeker nog een paar keer mee te doen. Het doel is de
Olympische Spelen. Opa kan zijn hart ophalen!
Hanneke Blok
moeder Olivier Vonk

De mannen gaan op atletiek maar het schermen blijft
Olivier trekken, samen met boogschieten. Omdat beide
sporten op de dinsdag lessen, kiezen we voor schermen. In
Zutphen wordt getraind met een sabel, dus moet Olivier
even wennen aan de andere manier van hanteren van
het schermwapen. Met een floret mag je steken, met het
sabel niet. Olivier vind het ontzettend leuk en uitdagend
schermen in Zutphen, bij Surtout!

Op scholen reclame voor schermen bij Surtout

Zoek de tien verschillen

Wat zijn dit voor wapens?

Stuur de oplossing voor 15 april 2020
naar: redactie@surtout.nl. Alle correcte
antwoorden verdienen de eeuwige roem.
Daarnaast is er een prijsje voor de eerste
goede inzending

Nog steeds niet geraden - laatste kans
anders gaat de mooi prijs naar Georges
Let op het gaat om de exacte namen
Goede oplossing kan naar:
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georgesderop@gmail.com - appen mag ook
Onder de goede oplossingen wordt een prijsje verloot

1

2

3
4

En dan heb je ineens een
Nederlands Kampioen
op de bank zitten!
EEN VAN DE OUDERS VERTELD
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Ooit heel lang geleden was er eens een jongentje
met de naam Zwaard, Aize op z’n fries. Vanaf dat
hij kon lopen liep hij rond met wapens en weldra
was zijn neus in tweeën gespleten door een
machtige houw van een plamuurmes. Nadat hij
zijn zwemdiploma’s behaald had meldde hij zich
bij Surtout; DE schermvereniging van Apeldoorn.

En de ouders waren druk met andere zaken
en in de weekenden minder vaak te zien op de
jeugdtoernooien. Julian wist zelfs een tweede plaats
bij het NJK te scoren. Terwijl de vader aan de oudste
dochter (Anna) bleef vragen waarom ze wel op de
bank zat toe te kijken, maar niet zelf wilde schermen.
Tja, pubers..., vooral niet doen wat je ouders willen.

Er was een ouwe houwdegen (Ruud) die de jongens
leerde schermen. Niet luisteren? Dan drie keer
opdrukken. Niet goed in de stelling? Tik met de sabel.

Maar op een mooie dag, toen de vader niet aanwezig
was stapte Anna de loper op en hakte erop los
en doet dat nog altijd met veel plezier. De stijl van
de jonge maître, Quinton is wel anders, er wordt
vriendelijk gevraagd of de kinderen de oefeningen op
een zo goed mogelijke manier willen doen. Of dat
ermee te maken heeft dat er nu vooral jonge meisjes
starten bij Surtout..., is een vraag die de vader bezig
houdt.
Genoten hebben we ook van de ouder - kind
avonden. Hoewel..., de spierpijn de dag erna was dan
weer minder. Het is wel duidelijk dat het een mentaal
complex spel is. Maak een plan, voer het uit, reageer
op de tegenstander, wees in het moment, regulier je
emoties, wees innovatief, probeer steeds iets nieuws,
verras de tegenstander, wees niet bang, aanval is de
beste verdediging. Als je wilt kun je heel veel van deze
nobele sport leren, in de zaal en voor het leven.
En misschien gaan de vader en moeder ooit zelf nog
eens een spelletje op de sabel mee doen.

Aize deed het geweldig en genoot van de lessen.
Het motiveerde Aize enorm. Weldra werden er
op zaterdag toernooien bezocht. De eerste keer
alles verloren en maar 7 punten gehaald en enorm
genoten, de tweede keer alles verloren en dubbel
zoveel punten gehaald en enorm genoten, de derde
keer zelfs al 1 potje gewonnen en enorm genoten.
Later werd er geschermd om het Nederlands Jeugd
Kampioenschap en een 3e plaats behaald. Trots als een
pauw, dan heb je ineens een Nederlands Kampioen op
de bank zitten.
Gedurende het jaar werden in de schermzaal de
ouders op de bank geënthousiasmeerd door Ria en
Yvonne van het Surtout bestuur.
Uiteraard moest het jongere broertje van Aize toen hij
ouder werd ook gaan schermen (Julian). Het was een
rommelige periode met wisselende maître’s.

Peter de Jong
Vader van Anne en Julian

Kijk voor de actuele
lijst met activiteiten
op onze site bij Agenda

Aanleveren kopij:
1 Los tekstbestand
2 Foto’s en/of illustraties
los aanleveren in een
zo hoog mogelijke resolutie
(Plak de afbeeldingen niet
in het tekstbestand)
redactie@surtout.nl

Voor de volgende
Surtout Flits
kopij opsturen
voor 15 mei

SCHERMER afdeling Doetinchem
LUCAS VAN DEN BERG
Mijn naam is Lucas van den Berg. Bijna een jaar
geleden kwam ik in Doetinchem proeflessen
sabelschermen volgen, sindsdien scherm ik met
veel plezier op maandagavond bij Mathijs in
Doetinchem.
Schermen heeft in mijn ogen veel overeenkomsten
met drummen. Ja inderdaad, hiermee bedoel ik het
bespelen van het drumstel. In eerste instantie klinkt
deze vergelijking een beetje zweverig en gek, maar
wanneer je de twee naast elkaar bekijkt, blijken er meer
overeenkomsten te zijn dan je in eerste instantie zou
denken.
Allereerst is het in beide gevallen van cruciaal belang
dat je de techniek beheerst. In het geval van schermen
is het belangrijk dat je het wapen op de juiste manier
vasthoudt en hanteert, zodat je zo efficiënt en effectief
mogelijk kan aanvallen en verdedigen. Bij drummen is
dit niet anders. Het goed vasthouden van de drumstok
vormt immers de basis van de gehele beat die gespeeld
wordt.
Daarnaast is voor zowel drummen, als schermen de
timing cruciaal. In geval van drummen is een slag die ook
maar een fractie van een seconde te vroeg of te laat is,
fataal voor het voortbestaan van de beat. Ditzelfde geldt
voor schermen, wanneer een aanval te vroeg of te laat
wordt afgemaakt, wordt dat direct afgestraft door de
opponent.

Ten slotte zie ik nog een opvallende overeenkomst
tussen de drummer en de schermer; namelijk de
volgorde en vorm van de handelingen. Als drummer
speel je een beat, dat is de combinatie van meestal de
bassdrum en snaredrum, begeleid door de hi-hat (de
twee bekkens op elkaar). Wanneer je als drummer een
overgang naar een ander stuk van het nummer wilt
begeleiden, speel je een fill. Dit is een stukje wat afwijkt
van de beat, waardoor duidelijk wordt dat er een ander
stukje aankomt. Zo’n fill wordt vaak afgesloten met een
accent.
Deze vorm kan je vergelijken met een schermer. Hierbij
zijn de passen die de schermer zet te vergelijken met de
beat. Zij vormen namelijk de basis voor het creëren van
een aanval. De fill is het voorbereidende voetenwerk
en het accent is te vergelijken met het afmaken van de
aanval.
Hierdoor kan je zeggen dat drummen en schermen
enigszins op elkaar lijken. Als schermer en drummer vind
ik het leuk om overeenkomsten te zien tussen beiden.
En tot slot is de belangrijkste overeenkomst het plezier
en de passie die zowel schermen als drummen geven!
Lucas van den Berg

Schermen in Doetinchem

Schermen is een sport waar je niet
vaak over hoort. Maar daar gaat snel
verandering in komen. Want binnenkort
zal er geschermd worden in Doetinchem.

heeft hij meer dan 50 Nationale titels behaald en
diverse internationale toernooien gewonnen.

Waar en wanneer starten wij?
De schermlessen zullen gegeven worden in de
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COLUMN
Naam 		
Vincent Huigen
Onderwerp Schermen, hoe kom je daar dan weer bij?
Categorie

Sabelschermer van Apeldoorn senioren groep

Bij elke introductie, verjaardag waar ik ben word
dezelfde vraag gesteld:
Schermen?! Hoe kom je daar dan weer bij?
Tja, hoe ben ik er eigenlijk bij gekomen om te gaan
schermen… Dat is niet een heel erg spannend verhaal,
toen ik vond dat de Harmonie teveel tijd in beslag nam
zag ik in de bibliotheek een foldertje liggen van een
schermvereniging. Schermvereniging Surtout, nooit van
gehoord.
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Het folder heb ik toen wel meegenomen, is toch interessant.
Uiteindelijk maar eens aangemeld om een aantal proeflessen
mee te doen, ondertussen een twee jaartjes lid (de tijd is hard
gegaan).
Om bij het begin te beginnen: Ik ben Vincent Huigen,
getrouwd met Annette en wij hebben 3 kinderen (13, 10 en
6 jaar). Vroeger veel bezig geweest met Deltavliegen, daarna
indoor klimmen en de Harmonie. Bij de Harmonie Prinses
Juliana in Beekbergen ben ik een jaar of 8 slagwerker geweest,
dit houdt in dat je afwisselend met het Drumstel, Pauken,
Xylofoon en klein slagwerk bezig bent. Erg leuk om te doen,
maar slagwerker zijn kost een hoop tijd. Bij optredens ben je voor die tijd bezig met het
slagwerk inpakken, meestal 2 aanhangers vol, wat na een optreden ook weer opgeruimd
moet zijn. Dit in combinatie met opgroeiende kinderen die ook hun hobby’s hebben,
was de aanleiding om te stoppen met de Harmonie en te starten met schermen bij
Surtout.
Zoals ik al schreef ben ik nu zo’n 2 jaar lid, volgens begin ik het nu (eindelijk) een beetje
te snappen. Maar wanneer ik naar een wedstrijd aan het kijken ben, volg ik misschien net
de helft, de rest gaat langs me heen. Zo’n wedstrijd heeft een snelheid, daar kan ik alleen
maar van dromen.
Op de woensdagavonden is het leuk om te proberen om de reactie van de
tegenstander te voorspellen, dat gaat me nog niet erg goed af. Op den duur zal dat wel
komen, toch?
Ik geef het ‘stokje’ voor het schrijven van de column graag
door aan Carlo Faber, senior lid in Zutpen

SCHERMER afdeling Apeldoorn
VOL VERBAZING
Vader van Bas en de eerste ervaring/aanraking met
schermen.
Schermen is niet in Apeldoorn en hartstikke duur! Dat
waren de eerste woorden die ik tegen Bas, mijn zoon,
zei toen hij vroeg of hij op schermen mocht.
Na wat rond zoeken op internet kwam ik tot de
ontdekking dat er schermvereniging ‘Surtout’ in
Apeldoorn is gevestigd en dat de kosten wel mee
vielen. Zonder veel in te lezen heb ik dan ook Bas
aangemeld voor een proefles.
In de eerste proeflessen mocht hij gelijk, tot verbazing
van mezelf en Bas, al schermen. Aangezien ik zijn
verwachtingen had getemperd en gezegd dat het
wel even kon duren voordat je met een wapen gaat
schermen. (ik zat er voor de tweede keer naast)
Hierdoor was zijn enthousiasme alleen maar
toegenomen en hebben we Bas na de proeflessen
aangemeld.
Als eerst maar eens de spullen huren en onder tussen
kijken voor eigenspullen tweedehands of nieuw. Wel
eerst op de website opgezocht aan welke discipline Bas
meedeed. Er zijn namelijk 3 disciplines, Floret, Sabel of
Degen. Bij Surtout wordt er geschermd met de Sabel.
Nu we dat wisten zijn we maar eens rond gaan neuzen.

Zo hebben we de sabels tweedehands al aangeschaft,
bij iemand uit Arnhem die ook nog aan het NK heeft
meegedaan. Met een klein praatje bij het afhalen
blijkt dat ze vereniging Surtout wel kent. Zelf heeft
ze geschermd bij Scaramouche. (Martin Ariaans was
haar trainer) Dus de sabels hebben nog een kleine
geschiedenis. De rest gaat nog wel komen.

Vanaf de zijlijn is leuk om te zien hoe het gaat in de
lessen. De houding die ze moeten aannemen, de passen
die ze moeten maken en natuurlijk de onderlinge
partijtjes (gemengd). En bij het laatste komen ook de
Franse scherm termen om de hoek kijken.
En garde, Pret?, Allez.
Dat betekent:
beide schermers in de stelling
klaar?
Trekt, de partij mag beginnen.
Terug denkend, vond ik vroeger schermen ook altijd wel
leuk. (nu ook nog steeds :-)) Toen waren en veel series
of films waar het schermen in aanbod kwam. Zoals de
avonturen van Zorro, de drie musketiers en piratenfilms
(met Errol Flynn). Die speelde ik dan vaak buiten met
vriendjes en/of broertje na. Je vraagt je dan nu af met
welk wapen ze schermden.
Nu is Bas alweer een tijdje bezig met schermen en ik
hoop dat mijn ‘Zorro’ nog lang plezier van de sport mag
beleven.
Met vreindelijke groet,
Marcel
Ps. Stiekem vindt zijn zus, die op paardrijden zit, het
ook wel leuk. Als ze wordt gevraagd om een potje te
schermen zegt ze geen ‘Nee’
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TRAINERSPRAAT

Niet vergeten!
Surtout bestaat volgend jaar 65 jaar!
Uit het archief:
In 1955 werd in Apeldoorn een schermvereniging
opgericht; de eerste leden-vergadering van de nieuwe
vereniging is op 21 april 1955 gehouden: de naam was
“Zorro”. In 2014 is s.v. Déropoement toegevoegd

In deze rubriek geeft een van de trainers een uitleg
waarom we bepaalde trainingen doen:

HET ATHLETIC SKILLS
MODEL (ASM)
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Gooien en vangen
Gooien en vangen is een basis grondvorm van
bewegen. Eigenlijk is als je de sabelhouw bekijkt ook een
vorm van gooien en als je een parade maakt een vorm
van vangen. In ieder geval zijn het die delen van de
grondvormen van het bewegen die in hetzelfde hersen
gedeelte wordt geregeld. Daarom een reden om gooi
en vang spelletjes al van jongs af aan te doen.
Verder is het anticiperen op een voorwerp dat naar je
toe wordt gegooid van belang om te trainen in timing
juiste moment van vangen, het inschatten van een
bepaalde snelheid van het voorwerp wat op je afkomt.
Of zelfs in bepaalde oefeningen het vangen van een
voorwerp wat van je af gaat, waardoor je de snelheid
van jouw bewegen moet vergroten om het in te halen.
Kijken we bij het sabel schermen dan zie je dat er
een aanval op je afkomt met een bepaalde snelheid.
Handig is dan dat je op het juiste moment de parade
kan maken. Ben je te vroeg met de parade dan kan
je tegenstander ontwijken. Ben je te laat dan word je
getroffen.

HET ASM MAAKT JE
FITTER, GEZONDER EN BETER
IN JE SPORT

Maître Georges Dérop (Hoofdtrainer)

Wordt vervolgd.

COLOFON
Deze nieuwsbrief komt 5 x per
jaar uit en staat op de site. Leden
krijgen een mail met daarin de
link naar de nieuwste uitgave.
Zonder inbreng van leden en
ouders van leden kan de nieuwsbrief niet tot stand komen, dus
er zal regelmatig een beroep op
jullie worden gedaan.
Opmaak: Georges Dérop,
Redactie: Everhard Faas
Mail je kopij naar:

redactie@surtout.nl

